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Τους στόχους για την αναβάθμιση, τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της
αποτελεσματικότητας της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
, καθώς και για τη
σύνδεσή της με την αγορά εργασίας
, έθεσε η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
Άννα Διαμαντοπούλου
, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, σήμερα
08/12/2010,
σε ημερίδα που πραγματοποιείται στο Υπουργείο, με θέμα: «
Η θέση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε έναν κόσμο
που αλλάζει
».

Η ημερίδα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του Ειδικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου, Μιχάλη Κοντογιάννη και του Προέδρου
του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου( Π.Ι.) και Αντιπροέδρου του Π.Ι.,
Περικλή Λατινόπουλου.

«Η Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση στη χώρα μας - παρά τις
προσπάθειες και τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν - παραμένει ένας χώρος με τεράστια
προβλήματα. Ζητούμενο σήμερα είναι η αναβάθμισή του, με την προσέλκυση μαθητών και
εκπαιδευτικών υψηλού επιπέδου, με προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες
της σύγχρονης εποχής και της αγοράς εργασίας», τόνισε η Υπουργός.

Η Υπουργός κατέθεσε για διαβούλευση τις προτάσεις για αλλαγές:
- Τεχνολογικό Λύκειο, που θα ενσωματώνει τα ΕΠΑ.Λ. (Επαγγελματικά Λύκεια) και τις
ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματικές σχολές). Θα είναι
ισότιμο με όλους
τους άλλους τύπους λυκείων
και θα είναι τριετούς διάρκειας. Γίνεται αξιολόγηση του κάθε ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. χωριστά.

1/4

Επανασχεδιασμός του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ίδρυση του Τεχνολογικού Λ
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all
Τετάρτη, 08 Δεκέμβριος 2010 23:00 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 23:14

Θα εξασφαλίζει στους αποφοίτους του γενικές γνώσεις, αλλά και ολοκληρωμένη Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Θα παρέχει τίτλους ανάλογου επιπέδου, που καθορίζονται από
τις σχετικές οδηγίες και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Θα δίνει τη δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης των αποφοίτων, μέσω των
δυνατοτήτων που παρέχει η Διά Βίου Μάθηση και οι σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
- Τμήματα Μεταδευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα
οποία θα είναι ενταγμένα στο λειτουργικό πλαίσιο του Τεχνολογικού Λυκείου και θα έχουν
διάρκεια ενός σχολικού έτους. Σκοπός των τμημάτων αυτών θα είναι η
παροχή ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων
, ώστε να εξασφαλίζονται
περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης
για τους αποφοίτους. Θα παρέχουν, επίσης, Πτυχίο ανώτερου επαγγελματικού επιπέδου
από αυτό του Τεχνολογικού Λυκείου.
- Κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του
Τεχνολογικού Λυκείου, ώστε όλοι να έχουν άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση στην αγορά
εργασίας.

Ο νεοσυσταθείς Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π) θα έχει ως βασική
του προτεραιότητα την αντιστοίχιση επαγγελματικών δικαιωμάτων στις ειδικότητες, που
δεν έχουν αντιστοιχιστεί ή για τις οποίες δεν έχουν θεσπιστεί επαγγελματικά δικαιώματα.

Από τον Ιούνιο του 2010 η Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
(Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.) ξεκίνησε τη διαδικασία αντιστοίχισης επαγγελματικών δικαιωμάτων
και ολοκλήρωσε το έργο της αντιστοίχισης, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν
επαγγελματικά δικαιώματα 10 ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. και 16 ειδικότητες των
ΕΠΑ.Σ., οι οποίες μέχρι τότε βρίσκονταν σε εκκρεμότητα.
- Οι ειδικότητες του Τεχνολογικού Λυκείου θα προσδιορίζονται με βάση τις αναπτυ
ξιακές ανάγκες της χώρας
και των τοπικών και των περιφερειακών κοινωνιών και
σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους
.

Τα προγράμματα σπουδών θα είναι συμβατά με τα εθνικά πρότυπα Επαγγελματικών
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Περιγραμμάτων, που θα καθοριστούν για όλες τις ειδικότητες. Παράλληλα, θα
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της περιττής ύλης και των επικαλύψεων μεταξύ των
μαθημάτων.
- Μελετώνται υποστηρικτικές δράσεις, με κυρίαρχη την επιμόρφωση των
καθηγητών
της Τεχνικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τόσο σε θέματα της ειδικότητάς τους, όσο και σε νέες
μεθόδους διδασκαλίας, με βάση το ιδιαίτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον της ΤΕΕ. Στον τομέα
της εργαστηριακής επιμόρφωσης των καθηγητών θα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο
επιλεγμένα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα, που διαθέτουν τον απαιτούμενο σύγχρονο
εξοπλισμό.
- Δέσμη υποστηριχτικών μέτρων στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο:

- Ενισχύεται ο ρόλος του μαθήματος της Τεχνολογίας στα Γυμνάσια, ώστε οι
μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν έγκαιρα τα οφέλη της ανάπτυξης και της
χρήσης της τεχνολογίας και παράλληλα να βοηθηθούν στον τομέα του επαγγελματικού
προσανατολισμού τους.

- Επανασχεδιάζονται οι διαδικασίες του Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού , με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση και συμβουλευτική των
μαθητών. Το επόμενο διάστημα θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα του Ε.Κ.Ε.Π. (Εθνικό
Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού).
- Η ποιοτική αναβάθμιση της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα ενισχύσει σημαντικά το
σύνολο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα Τεχνολογικά Λύκεια, σε συνδυασμό με τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα, δημιουργούν
ισχυρούς και πολυδύναμους πόλους παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων, για την κάλυψη των
τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών και στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης. Προτείνεται η
λειτουργία Πειραματικών Τεχνολογικών Λυκείων, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από
την πιλοτική συνεργασία των ΕΠΑ.Λ. με τα αντίστοιχα τμήματα ΤΕΙ.
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Η Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εύη
Χριστοφιλοπούλου, δίνοντας έμφαση στη διασφάλιση της ποιότητας στην
εκπαίδευση, τονίζει :

« Διασφάλιση της ποιότητας στην Εκπαίδευση σημαίνει να κάνουμε πιο ελκυστική την
μαθησιακή διαδικασία για τους εκπαιδευόμενους, αλλά να τη συνδέσουμε και με τις
τοπικές αγορές εργασίας.

Η διασφάλισης της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση αφορά σε όλους και σε όλα:
εκπαιδευτικούς, επιμορφωτές, προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικές μεθόδους,
συστήματα αξιολόγησης και παρακολούθησης.

Δεν θα υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος στην προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε
την ποιότητα.

Χρειάζεται συστράτευση όλων μας. Εξάλλου, η συναίνεση που δημιουργείται στην Ευρώπη
έχει δύο κατευθύνσεις για την επίτευξη των στόχων μας. Η μία είναι η δυνατότητα
σύνδεσης των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και βαθμίδων, κάτι που έχουμε ήδη ξεκινήσει με τη
συνεργασία ΕΠΑ.Λ. και ΤΕΙ σε 5 πόλεις της χώρας.

Η δεύτερη είναι η συνεργασία κρατών -μελών και προς αυτήν την κατεύθυνση, πέρα από τη
συμμετοχή μας στα ευρωπαϊκά φόρα. Δρομολογούμε διμερείς συνεργασίες, ώστε η
αναδιάρθρωση του συνολικού συστήματος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης να αντλήσει από τις καλύτερες πρακτικές στην Ευρώπη.

Έχει μεγάλη σημασία να συνδυάσουμε τις βασικές ικανότητες και τη γνώση που πρέπει να
παίρνει κάθε παιδί στο σχολείο, με τις τεχνικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύσσει η
Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στη χώρα μας.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας
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